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SUMMARY 
Mikheіenko Оlexander. The content of professional training of the future specialists 

in human health as a strategic factor in ensuring the health of the population of Ukraine. 
The purpose of the article is to substantiate the content of professional training of the 

future health professionals as the basis for the formation of professional competence, values 
and motives of health, attracting students to health activities.  

Methods: theoretical analysis and generalization of data from scientific and 
methodological literature, normative legal documents in the field of education and health.  

Results: the concept of functions and differences between the health and medical 
spheres are specified; A mechanism for increasing (decreasing) the functional potential and 
reserves of human health is considered; the maintenance of wellness direction disciplines is 
grounded, which studying necessity is determined by professional activity features of experts 
in human health.  

Practical significance: based on the analysis of knowledge about health, the main 
factors of health and directions that promote health or, on the contrary, cause a disorder in 
the functional state of the human body are determined. 

Conclusion: it is impossible to effectively influence the state of health without 
changing the way of people’s lifestyle. The problem of educating a conscious and careful 
attitude to one’s own health must be solved by means of education. A characteristic feature 
of public consciousness is a low level of awareness and competence in matters of health and, 
as a consequence, a lack of willingness of the individual to take responsibility for one’s 
health, inability to counteract the smallest indispositions. At the state level, an individual is 
seen as an object of realization of medical technologies, and not as a subject that is able to 
create and be responsible for its health. From the point of view of health-improving practice, 
the concept of one’s own responsibility for the state of one’s health acquires a key 
importance, since recovery is an individual activity. At present, we most can affect the level 
of health and life expectancy of people by investing in the formation of a health culture and a 
healthy lifestyle. Practical implementation of such a state program in Ukraine is impossible 
without the availability of a sufficient number of highly qualified specialists. Prospects for 
further scientific research are the study of the psychological and pedagogical aspects of the 
formation of a human health culture. 

Key words: health factors, future specialists in human health, content of professional 
training. 
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ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

 

У статті узагальнено наукові напрацяваннѐ та дослідні матеріали автора 
щодо специфіки педагогічної дії майбутнього вчителѐ музики в праксеологічному 
контексті. Використано методи: узагальненнѐ наукових джерел; педагогічне 
спостереженнѐ, аналіз програм навчальних дисциплін, власного досвіду занѐть з 
постановки голосу. Доведено, що праксеологічний підхід сприѐю інноваційності музично-
методичної підготовки майбутнього вчителѐ до педагогічної діѐльності, а її 
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складником ю педагогічна діѐ. До принципів педагогічної дії віднесено принципи 
самоорганізації, взаюмодії, інтенсифікації. Успішному виконання твору сприѐю поетапна 
робота над нотним і словесним текстом, побудована на міждисциплінарних зв’ѐзках. 

Ключові слова: майбутній учитель музики, музично-методична підготовка, 
занѐттѐ з постановки голосу, педагогічна діѐ, співацька діѐльність, педагогічна 
праксеологіѐ,  праксеологічний контекст, принципи педагогічної дії, міжпредметний 
зв’ѐзок. 

 

Постановка проблеми. До клячових компетентностей, визначених у 
Концепції «Нова українська школа», віднесено  здатність випускників 
розуміти твори музичного мистецтва, формувати власний мистецький смак, 
самостійно виражати ідеї, досвід та почуттѐ за допомогоя мистецтва. Такі 
вимоги й мінімізований обсѐг годин на шкільний предмет з музичного 
мистецтва зумовляять гострі дискусії щодо дидактичної інтеграції музично-
естетичних знань, уѐвлень, цінностей і досвіду учнів. Длѐ досѐгненнѐ 
вихованцѐми успішних результатів у навчанні вчителеві музики важливо бути 
предметником, тонким психологом та організатором успішної, продуктивної, 
ефективної музично-методичної діѐльності у школі. 

Важливим «…елементом педагогічної діѐльності; педагогічно 
доцільним, спланованим чи імпровізованим вчинком вихователѐ», що 
«дозволѐю музиці торкнутисѐ  серцѐ і розуму», детерміную зміну 
педагогічної ситуації або особисті зміни», учені називаять педагогічну дія 
вихователѐ *1, 251]. Цілеспрѐмованоя діюя з точки зору її результативності 
займаютьсѐ праксеологіѐ, – зазначав Т. Пщоловський *11, 76+. Польський 
дослідник акцентував увагу на довершеності, майстерності дії. 
Праксеологічний контекст фахової, методичної підготовки у вищих 
педагогічних навчальних закладах дозволѐю глибше відчути специфіку 
педагогічних дій майбутніх учителів музики. 

Аналіз актуальних досліджень. У філософських, психологічних, 
педагогічних довідниково-енциклопедичних виданнѐх та наукових 
дослідженнѐх понѐттѐ «діѐльність» розглѐдаютьсѐ ѐк динамічна система 
взаюмодії суб’юкта зі світом, провідними характеристиками ѐкої ю 
предметність і суб’юктивність. Метри музичної педагогіки і методики, 
музикознавці (А. Козир, Г. Падалка, О. Отич, О. Рудницька, Б. Теплов та ін.) 
наголошуять на багатогранності, прогностичності, неперервності 
педагогічної діѐльності вчителѐ музики, а основним у такій діѐльності 
називаять стимуляваннѐ учнів до творчого самовираженнѐ в художній 
діѐльності, що вимагаю від педагога імпровізаційності, творчості. 
О. Рудницька звертала увагу на значущість педагогічної взаюмодії: 
«…взаюмозалежність визначених учителем і учнем цілей у реалізації 
спільної длѐ обох суб’юктів кінцевої мети навчально-виховного процесу 
зумовляять виникненнѐ педагогічної взаюмодії, ѐка може бути 
представлена у трьох видах: педагог→об’юкт навчаннѐ; педагог→учень; 
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учень→об’юкт навчаннѐ» [13, 78–79]. Організаціѐ міжособистісної взаюмодії 
передбачаю ідеї співробітництва, довіри, толерантності, емпатії. 

Фахівці філософії, педагогіки, психології, методики навчаннѐ, у тому 
числі музики (О. Бодрова, І. Зѐян, А. Козир, І. Колеснікова, О. Лобова, 
Н. Сегеда, О. Семеног, Ю. Тітова та ін.) приходѐть до висновку, що основоя 
продуктивної, цілеспрѐмованої раціональної організації педагогічної 
діѐльності вчителѐ ю педагогічна праксеологіѐ. Така наукова галузь 
«розкриваю не лише оптимальний образ дій, а й необхідний образ думок 
про дія, розповідаю не лише про те, що й ѐк необхідно роботи педагогу, а й 
про те, ѐк раціонально думати, щоб добре працявати» *3, 12].  

Праксеологічний підхід, застосований в освітньому процесі, сприѐю 
інноваційності музично-методичної освіти майбутнього вчителѐ музики, що 
відповідаю Дорожній карті мистецької освіти, прийнѐтій у 2006 р., 
міжнародній програмі «Освіта та професійна підготовка 2010» (Education and 
Training, 2010), доповідѐм експертів Ювропейської комісії «Удосконаленнѐ 
ѐкості викладаннѐ та навчаннѐ в ювропейських вищих навчальних закладах» 
(Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education 
institutions, 2013; «Дослідженнѐ інновацій у вищій освіті: заклячна доповідь» 
(Study on innovation in higher education: final report), 2014). А. Сбруюва вказую 
на те, що, ѐк зовнішню середовище, у ѐкому відбуваютьсѐ діѐльність ВНЗ, так і 
його внутрішній ландшафт усе більшоя міроя набуваять ознак зміняваності, 
турбулентності, непередбачуваності [14, 12].  

Мета статті: узагальнити наукові напрацяваннѐ дослідників і 
авторські дослідні матеріали щодо сутності й специфіки виѐву педагогічної 
дії майбутнього вчителѐ музики в праксеологічному контексті на прикладі 
методичної підготовки до співацької діѐльності. 

Методи дослідження. Використано теоретичні методи: аналіз, 
синтез, узагальненнѐ наукових джерел; емпіричні: педагогічне 
спостереженнѐ, аналіз програм навчальних дисциплін; аналіз; осмисленнѐ 
власного педагогічного досвіду проведеннѐ практичних занѐть з 
постановки голосу зі студентами мистецьких факультетів.   

Виклад основного матеріалу. Крізь призму завдань дослідженнѐ 
розглѐнемо ідеї зарубіжних фахівців щодо понѐттѐ праксеології. 
Австрійський економіст Л. Мизес у роботі «Лядська діѐ» (1949) 
використав це понѐттѐ длѐ визначеннѐ науки про лядську поведінку 
[7, 11]. На переконаннѐ Т. Пщоловського, праксеологіѐ – це синтез наук, 
що вивчаять організація праці [11, 23]. Т. Котарбінський завданнѐ 
праксеології вбачав у необхідності вивести загальні закони лядської 
діѐльності. Він вважав, що «праксеологіѐ покликана аналітично описати 
елементи й форми раціональної діѐльності, створити так звану 
«граматику дії» в порѐдку виробленнѐ найбільш загальних норм 
максимальної доцільності дій, зокрема, у виглѐді системи 
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загальнотехнічних рекомендацій та застережень щодо професійної, 
індивідуальної та колективної роботи» *там само, 12+.  

Одним із напрѐмів реалізації цих завдань ю теоретико-методологічне 
обґрунтуваннѐ ще в 70-х роках ХХ ст. польськими вченими педагогіки 
праці. Т. Новацький переконливо довів, що лише через праця лядина 
пізнаю світ *9+. За З. Вѐтровським *18+, «свобідна», оптимістична працѐ 
вчителѐ отримую свою істинне призначеннѐ виклячно тоді, коли слугую не 
тільки джерелом існуваннѐ, а й джерелом творчого натхненнѐ і насолоди.  

Основним елементом довершеної праці вчителѐ ю діѐ. Понѐттѐм 
«діѐ» у словниках позначаять проѐв будь-ѐкої енергії діѐльності, 
функціонуваннѐ чого-небудь; результат, проѐв діѐльності лядини, вплив, 
учинки, поведінку. Педагогічна діѐ – невід’юмний компонент методичної 
підготовки майбутнього вчителѐ музики на засадах праксеологічного 
підходу. І. Зѐзян зазначав, що «…цілісний образ педагогічної дії вклячаю 
вироблені вчителем на основі науки і практичного досвіду уѐвленнѐ про 
дитину, її здібності, про те, ѐкими повинні бути: урок, знаннѐ учнѐ, дух 
школи, колеги, нарешті, він сам ѐк учитель» [2,  4].  Необхідноя умовоя 
такої підготовки, ѐк показую наше педагогічне спостереженнѐ за освітнім 
процесом, маю бути вивченнѐ педагогічного досвіду видатних учителів-
практиків, збагаченнѐ власної методичної скарбниці длѐ проведеннѐ 
уроків музики: підбір вправ-розспівок, слухових та зорових наочностей, у 
т.ч. із використаннѐм цифрових технологій; вивченнѐ дій, операцій, аналізу 
та інтерпретації твору, здійсненого вчителѐми, когнітивної активності учнів 
шлѐхом реального перебуваннѐ у класі чи переглѐду відео.  

До принципів ефективної педагогічної дії вчителѐ музики, за 
В. Мозговим [8], Н. Сегедоя [15], Т. Рейзенкінд [12],  відносимо принципи 
самоорганізації та взаюмодії. Принцип самоорганізації в таких позиціѐх, ѐк 
учитель-автор, учитель-творець, учитель-майстер, розкриваютьсѐ у 
свідомій індивідуальній роботі майбутніх учителів над особистісними 
психофізіологічними, моральними, естетичними та професійними 
ѐкостѐми. Принцип взаюмодії викладача і студентів – майбутніх учителів у 
процесі створеннѐ інтерпретаційної версії музичного твору дозволѐю 
проѐвити співтворчість, індивідуальність, бути відповідальним за 
результати навчаннѐ. Застосуваннѐ принципу інтенсифікації передбачаю 
проходженнѐ низки етапів, на кожному з ѐких поступово ускладняютьсѐ й 
урізноманітняютьсѐ зміст та напрѐми розвитку цілісної системи 
характеристики фахівцѐ, що зумовлено потребоя скороченнѐ аудиторних 
годин фахової підготовки вчителѐ музики.  

Розглѐнемо праксеологічний контекст педагогічної дії майбутнього 
вчителѐ музики крізь призму музично-методичної підготовки студентів 
мистецьких факультетів. ак справедливо зазначаять фахівці (О. Лобова [5], 
О. Матвююва [6], Г. Падалка [10], С. аковенко [17]), длѐ проведеннѐ уроків 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69) 

310 

музики важливі глибокі знаннѐ з педагогіки і психології, методики 
викладаннѐ предмету, історії та теорії музики, аналізу музичних творів і 
гармонії, уміннѐ володіти музичним інструментом, проведеннѐ вокально-
хорової роботи, розвинений музичний слух, широкий світоглѐд тощо. 
Важливоя складовоя музично-методичної підготовки майбутніх учителів 
музики у вищому педагогічному навчальному закладі ю співацька діѐльність.  

Аналіз проведених нами занѐть у Національному педагогічному 
університеті імені М. Драгоманова, Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка, Південноукраїнському національному 
педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського засвідчую: ѐкість 
музично-педагогічної освіти майбутніх учителів музики проѐвлѐютьсѐ у 
сформованості комплексу компетентностей, що задані метоя музично-
педагогічної освіти й визначені в нормативних документах, програмах з 
предметів музично-теоретичного, фахово-практичного циклів. Серед 
комплексу спеціальних дисциплін, що викладаятьсѐ на музично-
педагогічних факультетах, виділимо дисципліни «Постановка голосу», 
«Хоровий клас», «Основний музичний інструмент», «Методика музичної 
освіти (за напрѐмами)». Узагальнимо цілі навчальних дисциплін за 
навчальними програмами: формуваннѐ у студентів комплексу знань 
музичної спеціалізації; інтересу до співу і співацької діѐльності; вокально-
хорова робота, підготовка до роботи з голосом, ансамблем, хором; 
виробленнѐ у студентів вокально-хорової техніки, слухових здібностей, 
вокально-хорових навичок; навичок професійно-художнього виконаннѐ 
творів; вихованнѐ художнього смаку.  

У підготовці до співацької діѐльності у школі важливий 
міждисциплінарний зв’ѐзок означених вище навчальних дисциплін на 
праксеологічних засадах. Праксеологіѐ розповідаю не лише про те, що й ѐк 
необхідно роботи педагогу, а й про те, ѐк раціонально думати, щоб добре 
працявати *3, 12+. Недостатнѐ увага до такої складової у фаховій, у тому 
числі методичній підготовці майбутніх учителів музики, ѐк засвідчую 
дослідно-експериментальна робота, знижую ѐкість освітнього процесу, її 
результативність. Розглѐнемо поетапну роботу з текстом художнього твору 
з урахуваннѐм науково-методичних напрацявань Г. Падалки [10], 
Т. Рейзенкінд [12],  Н. Сегеди [15], К. Тарасової [16], С. аковенко [17].  

Щоб підготувати голос до ѐкісного художнього співу, мету 
вокального навчаннѐ майбутніх учителів музики передбачаюмо шлѐхом 
розпівок на різні види техніки формувати правильне співоче диханнѐ, 
звукоутвореннѐ, чистоту інтонації, відчуттѐ резонаторів, регістрів, тембру, 
дикції, сприѐти формування інтересу до індивідуальних форм вокального 
виконаннѐ, сольного та ансамблевого співу, концертних виступів.  

Освоюннѐ творів у класі постановки голосу відбуваютьсѐ поетапно і 
характеризуютьсѐ глибиноя зануреннѐ в пісенний матеріал. Розглѐнемо 
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педагогічні дії початкового етапу роботи над вокальним твором будь-ѐкого 
жанру і стиля. Умовно ця роботу можна розділити на кілька етапів. Перший 
етап педагогічної дії – ознайомленнѐ (загальна картина та враженнѐ від 
прослуховуваннѐ виконуваного твору викладачем чи в аудіозаписі, адже 
перші емоційні враженнѐ можуть стимулявати роботу над образом та 
характером твору), аналіз, розбір тексту та його розучуваннѐ.  

Наступний етап педагогічної дії починаюмо з аналізу літературного 
тексту, з’ѐсовуюмо його зміст, художня ідея, емоційний настрій, синтаксис, 
будову фраз і речень. Потім визначаюмо жанр, тональність, темп, форму 
твору, головну й місцеві кульмінації, визначаюмо особливості стиля, 
особливості фортепіанної фактури, указуюмо загальний діапазон вокальної 
партії, його теситуру. 

Третій етап педагогічної дії освоюннѐ твору – це розучуваннѐ, ѐке 
вимагаю вже детальної роботи над нотним і словесним текстом. Важливо 
прочитати й заспівати «з аркуша», називаячи ноти мелодії, заспівати 
мелодія на «уляблену» голосну, а потім зі словами. Розучуюмо твір за 
фразами, спочатку виконуячи вокальну мелодія на фортепіано, 
вслухаячись в особливості ритмічного малянка, інтервалів і відповідність 
слова і мелодії, а потім повторяюмо фразу голосом.  

Робота над технікоя звукоутвореннѐ і звуковеденнѐ – дуже тривалий 
процес, ѐкий часто називаютьсѐ процесом вспівуваннѐ. Це четвертий етап 
педагогічної дії освоюннѐ вокального твору. На цьому етапі багато часу 
присвѐчуюмо роботі над звуковеденнѐм, домагаячись відчуттѐ високої 
співочої позиції, рівності й округлості голосних, глибокої опори диханнѐ, 
резонаторних та вібраційних відчуттів, м’ѐзової свободи голосового 
апарату у процесі роботи над твором. Результат повністя залежить від 
того, ѐк співак уѐвлѐю собі виконаннѐ, ѐким внутрішнім змістом наповнить 
його й, отже, ѐкі смислові і емоційні відтінки вкладе у звучаннѐ свого 
голосу. Адже вокальний звук, окрім того, що повинен бути красивим, 
технічно правильним, інтонаційно чистим, повинен відображати в 
кожному тоні сенси, вкладені композитором: іноді він повинен 
зображувати страх, смерть, стукіт, крик, стогін, плач тощо, а іноді сонце, 
повітрѐ, лябовні переживаннѐ, тобто всі можливі звуки буттѐ й космосу, 
побутових ситуацій, філософських, психологічних та емоційних станів 
звукових картин. Не можна співати, наприклад, Дж. Пуччіні та 
В. А. Моцарта однаковим звуком, необхідно змінявати звукову палітру 
виконаннѐ від атаки звуку та пауз і до техніки. Кожний композитор вимагаю 
не тільки абсолятно іншого, відповідного йому характеру звуку (життѐ 
лядини в звуках), а й абсолятно різних технік виконаннѐ. Так само, ѐк 
кожна ѐскрава лядина відрізнѐютьсѐ від іншої – так її світ у звуках 
виражаютьсѐ абсолятно різними технічними прийомами та характером 
звучаннѐ. В. А. Моцарт співаютьсѐ на більш легкому диханні, світлим 
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тембром, точно відтворяячи кожну звуковисотність, без портаменто, 
глісандо, тощо. Чуттювість Дж. Пуччіні, навпаки, дозволѐю використовувати 
величезну палітру емоційних засобів музичної виразності та агогіки з 
інтонаційними та динамічними відхиленнѐми.  

Отже, виконаннѐ музики – це не просто відтвореннѐ звуків, адже 
музика – це відображеннѐ у звукових вібраціѐх композитора, ѐкий зумів 
передати своя свідомість у тій чи іншій музичній формі. Створена 
композиторами музика – це ніби універсальний шифр длѐ збереженнѐ й 
передачі емоцій лядини, її фізичних, психологічних і філософських станів; 
це звукове дзеркало лядей. Адже через музику ляди демонструять 
рівень свого розвитку, глибини світовідчуттѐ та світорозуміннѐ. 
Сприймаячи  музику того чи іншого часу, народу, країни, можна скласти 
достатньо вичерпний портрет колективної душі, вираженої через її 
найбільш ѐскравих представників – композиторів. Музика –це і література, 
і філософіѐ, і архітектура, ѐку називаять «застиглоя музикоя», тільки 
виражена в звуках, що трансляятьсѐ на рівні підсвідомості. 

На занѐттѐх акцентуюмо увагу також на психології співацької 
діѐльності. Длѐ початківців важливо усвідомити, що  виконавець передусім  
повинен бути гарним психологом, щоб проникнути в таюмниці душі 
композитора. Необхідно знати політичну історія держав, історія культури, 
а також літературу і поезія різних культур,  щоб розуміти, що і ѐк 
формувало характер композитора в той чи інший час, у тій чи іншій країні.  

Отже, одніюя з цілей занѐть ю розвиток особистісних ѐкостей 
виконавців. Зі студентами обговоряюмо такий важливий момент роботи, 
ѐк насиченнѐ себе звуковоя енергіюя. Головне завданнѐ виконавцѐ – стати 
одним цілим з інструментом і особистістя композитора. Виконавець маю 
«оживлявати» особистість композитора в усій повноті, бути провідником, 
юднальноя ланкоя між слухачами та космосом музичного життѐ. Чим 
досконаліша і глибша особистість виконавцѐ, тим більше вона відкрию рис 
композитора в музичному творі. 

Доцільно на занѐттѐх залучати знаннѐ з філософії, антропології, мови 
співацької діѐльності – добре  володіти мовоя тих композиторів, твори 
ѐких виконавець бажаю «транслявати» длѐ розуміннѐ ритмів і артикулѐції 
музичних фраз. Музична мова, в порівнѐнні з «мовоя спілкуваннѐ», ю 
більш абстрактноя формоя передачі інформації й виконую, насамперед, 
завданнѐ емоційного характеру – почуттѐ, уѐви, асоціацій – «творчості»; 
апеляю до більш складних (рафінованих) відділів інтелекту і психічної 
організації, ніж мова слова-спілкуваннѐ. У цьому контексті мова музики ю 
більш близькоя до математики, оскільки містить невербальний текст, а 
математична думка може бути виражена формулоя. Так само, ѐк складно 
переказати математичне рівнѐннѐ, практично неможливо перевести в 
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слова і музичну думку. А це означаю, що думка необов’ѐзково повинна 
бути пов’ѐзана зі словом. 

Занѐттѐ з постановки голосу – невід’юмний складник підготовки до 
педагогічної практики. Влучно про це пише  С. аковенко: «Мабуть, це 
найбільш темна галузь музичної педагогіки – у прѐмому і переносному 
сенсі – адже інструменту, ѐким користуютьсѐ співак, не видно. Ось і бредуть 
учитель і учень, ѐк правило, на дотик, використовуячи туманні, хиткі 
оріюнтири, раз у раз збиваячись з курсу, шукаячи кожен свої особливі 
«фірмові» асоціації, застосовуячи порівнѐннѐ то зі струнними, то з 
духовими інструментами, то з голосами звірів і птахів, то з гуркотом морѐ 
або дзярчаннѐм струмочка» [17]. 

Такі занѐттѐ, побудовані на реалізації міжпредметних зв’ѐзків, 
«культуротворчих джерел», дозволѐять виходити за межі власне уроків 
музики у школі. Про це пише і О. Лобова [5, 256], провівши опитуваннѐ 
вчителів початкових класів. Педагоги залучаять музику длѐ проведеннѐ 
уроків читаннѐ, маляваннѐ, збагачуячи емоційно-образний вплив літера-
турних і живописних творів. У підручнику длѐ початкової школи «Читанка» 
(авт. О. Савченко) представлені прозові і віршовані тексти, ѐкі виховуять 
лябов до народної пісні, спрѐмовуять увагу школѐрів на необхідність 
опануваннѐ культури вокального виконавства: «В гурті й піснѐ в лад іде» 
А. Григорука, «Материна мова» М. Сингаївського та ін. Проведена робота даю 
відчутні результати в ѐкісних змінах здатності учнів відчувати музику. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведений 
аналіз даю підстави зробити такі висновки. Сучасному вчителеві музики 
важливо бути предметником, тонким психологом, організатором успішної, 
продуктивної, ефективної музично-педагогічної діѐльності у школі. 
Основоя продуктивної, цілеспрѐмованої раціональної організації 
педагогічної діѐльності вчителѐ ю педагогічна праксеологіѐ, що ю синтезом 
наук, ѐкі вивчаять організація праці; вона розкриваю не лише 
оптимальний образ дій, а й необхідний образ думок про дія, розповідаю 
не лише про те, що й ѐк необхідно роботи педагогу, а й про те, ѐк 
раціонально думати, щоб добре працявати. Праксеологічний підхід, 
застосований в освітньому процесі, сприѐю інноваційності музично-
методичної освіти майбутнього вчителѐ музики. 

Важливим елементом педагогічної діѐльності ю педагогічна діѐ вихова-
телѐ, що ю проѐвом, результатом, вчинком педагогічної діѐльності. Цілісний 
образ педагогічної дії вклячаю вироблені на основі науки і практичного 
досвіду уѐвленнѐ про співацьку діѐльність, а також учнѐ, його здібності, про 
те, ѐкими повинні бути урок, знаннѐ учнѐ, дух школи, колеги, учитель. 

До принципів ефективної педагогічної дії вчителѐ музики відносимо 
принципи самоорганізації, взаюмодії,  інтенсифікації. Длѐ проведеннѐ уроків 
музики на праксеологічних засадах важливі глибокі знаннѐ з педагогіки і 
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психології, методики викладаннѐ предмету, історії та теорії музики, аналізу 
музичних творів і гармонії, уміннѐ володіти музичним інструментом, 
проведеннѐ вокально-хорової роботи, розвинений музичний слух, широкий 
кругозір, важливий міждисциплінарний зв’ѐзок означених навчальних 
дисциплін. Успішному виконання твору сприѐю поетапна робота над нотним і 
словесним текстом: аналіз літературного тексту, його змісту, художньої ідеї, 
емоційного настроя, синтаксису; робота над технікоя звукоутвореннѐ і зву-
коведеннѐ. Важливі знаннѐ з психології, філософії, мови співацької діѐльності; 
знаннѐ  історії держав, культури, літератури,  поезії різних культур,  щоб 
розуміти, що і ѐк формувало характер композитора. Метоя занѐть ю розвиток 
особистісних ѐкостей виконавців, насиченнѐ себе звуковоя енергіюя. 

Перспективи подальших досліджень. Успішній методичній 
підготовці майбутніх учителів музики на праксеологічних засадах сприѐю 
систематична  педагогічна діагностика ѐкості освіти ѐк цілеспрѐмованого, 
організованого, регулѐрного, керованого процесу, що відбуваютьсѐ з 
урахуваннѐм індивідуально-психологічних особливостей студентів. З 
метоя отриманнѐ випереджувальної інформації про рівень сформованості 
методичної підготовленості майбутніх учителів музики важливо  розробити  
організаційно-методичне забезпеченнѐ педагогічної діагностики і 
технологія діагностуваннѐ рівнів сформованості з урахуваннѐм сучасних 
змін і вимог вищої і загальноосвітньої школи. Ці питаннѐ розглѐнемо в 
наступних публікаціѐх. 
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РЕЗЮМЕ 
Проворова Евгения. Праксеологический контекст педагогического действиѐ 

будущего учителѐ музыки. 
В статье обобщены научные наработки и исследовательские материалы 

автора о специфике педагогического действиѐ будущего учителѐ музыки в 
праксеологическом контексте. Использованы методы: обобщение научных источников; 
педагогическое наблядение, анализ программ учебных дисциплин, собственного опыта 
занѐтий по постановке голоса. Доказано, что праксеологический подход способствует 
инновационности музыкально-методической подготовки будущего учителѐ к 
педагогической деѐтельности, а ее частья ѐвлѐетсѐ педагогическое действие. К 
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принципам педагогического воздействиѐ отнесены принципы самоорганизации, 
взаимодействиѐ, интенсификации. Успешному выполнения произведениѐ способствует 
поэтапнаѐ работа над нотным и словесным текстом, построеннаѐ на 
междисциплинарных свѐзѐх. 

Ключевые слова: будущий учитель музыки, музыкально-методическаѐ 
подготовка, занѐтиѐ по постановке голоса, педагогическое действие, певческаѐ 
деѐтельность, педагогическаѐ праксеологиѐ, праксеологический контекст, 
принципы педагогического воздействиѐ, межпредметных свѐзь. 

SUMMARY 
Provorova Yevgeniia. Praxeological context of the future music teacher’s pedagogical 

action. 
The article summarizes scientific developments of the researchers and experimental 

materials of the author concerning the nature and specificity of the pedagogical action of the 
future teacher of music through the praxeological context. There were used such theoretical 
methods: analysis, synthesis, generalization of scientific sources; empirical: pedagogical 
observation, analysis of programs of educational disciplines; comprehension of own pedagogical 
experience during practical classes on the voice settings with students from art faculties. 

 The analysis made grounds for making such conclusions. A modern music teacher 
must be both well-prepared in subject and a slight psychologist, who organizes successful, 
productive, effective musical and pedagogical activity at school. The basis of productive 
pedagogical activity of music teacher is pedagogical praxeology. The praxeological approach 
used in the educational process contributes to the innovation of musical and methodological 
education of the future music teacher. 

An important element of pedagogical activity is the pedagogical activity of the educator, 
which is a manifestation, result, expedient act. Into principles of effective pedagogical action of 
music teacher were included principles of self-organization, interaction, intensification. For 
conducting music lessons on a praxeological basis are very important the profound knowledge of 
pedagogy and psychology, methods of teaching the subject, the history and theory of music, 
analysis of musical works and harmony, the ability to use a musical instrument, conducting vocal 
and choral work, developed musical rumor, a broad outlook, etc. Besides, an interdisciplinary 
connection of the indicated academic disciplines is also important. Moreover, it has been proved 
that the successful performance of the work is facilitated by a step-by-step work on musical and 
verbal text: analysis of the literary text, its content, artistic idea, emotional mood, syntax; work 
on sound engineering. It is essential to have thoughts about psychology, philosophy, language of 
singing activity; knowledge of the history of states, culture, literature, poetry of different cultures. 
Altogether it can help to understand what and how the character of the composer was formed. 
The purpose of classes is the development of personal qualities of performers, saturation with 
sound energy. 

Key words: future music teacher, music-methodological training, vocal classes, 
pedagogical activity, singing activity, pedagogical praxeology, praxeological context, 
principles of pedagogical action, interdisciplinary connection. 

 
 

  




